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Velikonoce už jsou tady, 
a tak přejeme Vám všichni dohromady 

bohatou pomlázku a hodně štěstí, 
hlavně však radost, jež jaro věští! 

 
Krásné prožití velikonočních svátků 

přejí všem občanům a čtenářům 
starohamerského zpravodaje 

starostka, místostarosta, zastupitelé 
a zaměstnanci obecního úřadu. 
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Starostka informuje 
Vážení spoluobčané, 

blížící se velikonoční svátky nám připomínají, že jaro je tady. Po dlouhé, 
chmurné zimě a silných mrazech přichází nejkrásnější roční období – jaro a 
všechno kolem nás se zdá být veselejší. Jaro je vlastně počátek všeho nového. 

A co nového je na obci? 

 

„Staré Hamry-rekonstrukce vodovodního řádu-havarijní stav“ 

Získali jsme z rozpočtu Moravskoslezského kraje individuální dotaci na 
vodovod v celkové výši 1.250.000,- Kč, což představuje necelých 50% 
z celkových výdajů. Dotace je určena na akci realizovanou v loňském roce 
„Staré Hamry - rekonstrukce vodovodního řádu – havarijní stav“. V rámci této 
akce byla provedena výměna vodovodního řádu v úseku od jímání vody po 
úpravnu vody. V našem zpravodaji jsme Vás o průběhu prací pravidelně 
informovali. Provedení výměny nebylo vůbec jednoduché. Část trasy vedla ve 
skále, kde bezvýkopovou technologii nebylo možné použít. Provádějící firma se 
však vypořádala i s těmito obtížemi a práce byly ukončeny v dohodnutém 
termínu.   

 

„ZŠ ve Starých Hamrech-větrání kuchyně jídelny“ 

V loňském roce jsme nechali zpracovat projekt na nové odvětrání kuchyně a 
jídelny naší školy. Stávají stav vzduchotechniky, nejen že nevyhovuje z hlediska 
hygieny, ale není ani plně funkční. Proto byl zpracován projekt „ZŠ ve Starých 
Hamrech – větrání kuchyně jídelny“, na který jsme požádali o dotaci 
z programu Podpory a obnovy rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. 
S žádostí jsme byli úspěšní. Projekt, který spočívá zejména v montáži 
rekuperační vzduchotechnické jednotky ve venkovním prostoru a v osazení 
nové digestoře vybavené tukovými filtry bude realizován v období letních 
prázdnin, aby nedošlo k omezení školní výuky a stravování ve školní jídelně. 
Předpokládané celkové náklady projektu:  713 700,- Kč, výše dotace: 
314 000,- Kč, z rozpočtu obce: 399 700,- Kč. V současné době se připravuje 
výběrové řízení na dodavatele. 
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Elektronická úřední deska 

Z důvodu nedostatku místa pro stále více požadavků na vyvěšení/zveřejnění 
nejrůznějších dokumentů na úřední desku, což jsme ze zákona povinni učinit, 
jsme se rozhodli pořídit elektronickou úřední desku. Elektronická úřední deska 
bude umístěna namísto jedné z vývěsních skříněk na budově u vchodu na OÚ. 
Pořízení elektronické úřední desky schválilo zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 20. 3. 2018 a předpokládané celkové náklady představují částku 
necelých 300 000,- Kč včetně DPH.  

Ovládání elektronické úřední desky je velmi jednoduché, na principu 
dotykového displeje, s přehledným řazením všech dokumentů a jejich lepší 
čitelnosti. Systém je automaticky zároveň propojen na internetový portál. 

 

 

 

„Rekonstrukce modernizace spojovací chodby ZŠ Staré Hamry“ 

Moravskoslezský kraj se také finančně spolupodílel na našem projektu 
„Rekonstrukce modernizace spojovací chodby ZŠ Staré Hamry“, který byl 
realizován o jarních prázdninách. Projekt spočíval ve výměně všech stávajících 
dveří ve spojovací chodbě za nové, kazetové. Strop byl opatřen kazetovým 
podhledem se zapuštěnými stropními svítidly. Podhledy zakryly nevzhledné 
topenářské rozvody a současně v něm byly vedeny rozvody nové 
elektroinstalace.  Celkové náklady projektu: 203 649,- Kč, výše dotace: 
102 000,- Kč, z rozpočtu obce: 101 649,- Kč.  Následně byly ještě v prostorách 
šaten vyměněny staré dveře na nové, vzhledově stejné, kazetové. Došlo 
k výměně svítidel v šatnách a ve vstupní chodbě. Na schodišti byla nevzhledná 
železná madla nahrazena dřevěnými. Ve školní družině byly namontovány 
dřevěné kryty na ústřední topení a to zejména z důvodu bezpečnosti žáků. To 
vše v ceně 43 818,- Kč bez DPH. 
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Vybavení skladu za kuchyňkou v kulturním domě 

Do skladu za kuchyňkou u baru v kulturním domě jsme nechali vyrobit novou 
dřevěnou skříň s posuvnými dveřmi, dřevěné regály a poličky. V ceně 35 000,- 
Kč je započítán i nový regál do skladu úklidových prostředků. 

 

Termovizní měření 

V zimních měsících jsme objednali termovizní měření budovy č. p. 281 – 
Základní školy. Na základě výsledků měření připravujeme projekt na zateplení 
budovy školy – střechy a opravy fasády. Předpokládáme, že realizace tohoto 
projektu proběhne v příštím roce. 

 

Rozpočtové určení daní versus nový daňový balíček 

Práce na obnově a údržbě majetku obce je stále dost. Nic nevydrží věčně. 
Někde stačí malé, finančně nenáročné opravy, někde je to složitější a finančně 
náročnější. Stát nám pro letošní rok zvýšil podíl na rozpočtovém určení daní, 
takže z rozpočtu obce a s nějakou tou dotací jsme schopni i náročnějších 
investic do obecní infrastruktury. Avšak v průběhu března proběhla v médiích 
zpráva o chystaném daňovém balíčku Ministerstva financí ČR. Co to znamená 
pro obce? Obce přijdou o 5,3 mld. Kč vlivem tohoto balíčku, tedy vlivem 
daňových úlev státu. Ministerstvo financí ČR nepočítá s žádnou finanční 
kompenzací výpadku ve výši 5,3 mld. Kč. Obcím tak v rámci rozpočtového 
určení daní zůstane namísto 8,2 mld. Kč pouze 2,9 mld. Kč. 

 

Harmonogram  sběru nebezpečného odpadu v obci Staré Hamry 

Termín konání:  26. 5. 2018 

� Zemědělské družstvo:                          10:35 - 10:45 

� Gruň:                          11:15 - 11:25 

� Jamník:                  11:40 - 11:50 

� Základní škola  -  Hotel ČERTŮV HRÁDEK:    12:00 - 12:10 

� Most:                     12:20 - 12:30 

� Samčanka za obecním úřadem:   12:40 - 12:50 

Obec Staré Hamry  - NO, ZO a PNEU 
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Výzva!! 

Upozorňujeme majitele psů, že někteří  doposud neuhradili poplatek za psy, že 
jeho splatnost je do 31. 3. 2018 !  
 

                                                                                   Eva Balášová, evidence poplatků 
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Divadlo 

Navarro-Haudecœur: Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích 

Lákavý svět divadla. Do premiéry chybí tři dny. Režisérce vše přerůstá přes 
hlavu, hlavní hvězda je na pokraji nervového zhroucení, technika nestíhá. 
Protekční synek plete repliky a výstupy, proslulý milovník neumí text. Všichni 
mají spoustu báječných nápadů, leč snaha se zvrtne v kolotoč zábavných 
situací. Vzrůstá napětí. Přichází večer slavnostní premiéry a dění na jevišti se 
mění v jednu velkou kalamitu… 

28. 4. 2018 v 19.00 – Divadlo Mir – Ostrava-Vítkovice 
Odjezd autobusu v 17.30 hod. od OÚ 
Cena lístku 260,--Kč a 360,--Kč 
 
Lístky možno objednat do 17. 04. 2018 na OÚ minimální počet 40 osob. 
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Jarní vymetání a kontrola komínů 

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech 
v sobotu 05. 05. 2018  a v pátek 11. 05. 2018  a v sobotu 12. 05. 2018. Práce 
bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť své 
závazné objednávky nahlásí nejpozději do pondělí 30. 04. 2018 na obecním 
úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-
mailem na adrese obec@stare-hamry.cz. 

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 
50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním 
provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění 
musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x 
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět 
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel  
o tuto službu.    
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Přehled bohoslužeb v dubnu 2018 

 

 

Staré Hamry                                                            

22.04.2018   11:30 

29.04.2018   11:30    

 

 

 

  

Bílá 

08.04.2018   10:30                                                                                

15.04.2018   10:30     

22.04.2018   10:30 

29.04.2018   10:30 

 

 

Přehled bohoslužeb o velikonočních svátcích 

ČTVRTEK 29.3.  ZELENÝ ČTVRTEK 

18.00 OSTRAVICE  

 PÁTEK 30.3.  VELKÝ PÁTEK 

Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi 

17.30 OSTRAVICE KŘÍŽOVÁ CESTA 

18.00 OSTRAVICE VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 

SOBOTA 31.3.  BÍLÁ SOBOTA 

ADORACE BOŽÍHO HROBU OD 9.00 DO 16.00 

18.00 OSTRAVICE 

NEDĚLE 1.4.  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

8.00 OSTRAVICE  

10.30 BÍLÁ  

 PONDĚLÍ 2.4.  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

9.00 OSTRAVICE  
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Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci dubnu 2018 oslaví své životní jubileum : 
 
 
 

Pan Bohuslav Baláš                           55 let 
Pan Lubomír Kubačák                       55 let 
Paní Jana Červenková                       60 let 

 
 

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví ! 
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Z kalendáře akcí… 
 

� 28. dubna:   Zájezd do divadla Mir 
� 05. května:  Jarní vymetání a kontrola komínů 
� 11. května:  Jarní vymetání a kontrola komínů 
� 12. května:  Jarní vymetání a kontrola komínů 
� 26. května:  Svoz nebezpečného odpadu 
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Jaro je tady…   

 

www.stare-hamry.cz 

 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  

 
 
 

 

Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně 
 
 

Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová 
 
 

Číslo 04 vyšlo dne : 26. 03. 2018 ve Starých Hamrech                                                                                                                   
 
 

Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré 

Hamry.   

 

Registrační značka MK ČR E 12340 


